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Red@ctueel Chocola voor Roland
Het raadsel van het Doornse gat

Even langs Havelte
         Wat doe jij deze zomer,

Belgie of verder?
De bestuurstafel staat achterin

Volgende ArgusPOST 15/10

        In dit nummer:

Dat we vroeger jong waren zijn we niet vergeten, 
dat zijn we immers nog steeds. Het helpt 
wanneer er nog iets jeugdigs om je heen loopt. 
Stop je er behalve pap ook wat Oriëntering in dan 
krijg je de kans het plezier wat je altijd in de sport 
hebt gehad terug te vinden in een ander. We 
hebben er wel eens vaker een boom over 
opgezet: Hoe krijgen we de sport hier aan de 
praat? Iets voor een nieuwe quiz misschien. 
Ondertussen zijn er gelukkig mensen die zich 
met ziel en zaligheid inzetten om onze sport te 
laten gebeuren. Wanneer jouw daden niet meer 
zo groot zijn hoeft de betrokkenheid bij de sport 
er niet minder om te zijn. Ik lees dit ook in het 
engels terug in een ‘editorial’ van Nick Barrable in 
CompassSport aangaande de noodzaak tot het 
behoud van ‘oude leden’. Op zijn beurt kijkt hij 
naar Zweden waar het social O netwerk blijkbaar 
beter functioneert dan in de UK. Om het voor 
leden, die niet meer wedstrijd actief  kunnen/
willen zijn, aantrekkelijk  te maken bij de club 
betrokken te blijven moeten we minstens een 
paar argumenten hebben om ons punt te scoren. 
Orientering is een familiesport. Jonge kinderen 
komen het bos niet in wanneer hun ouders de 
sport niet omarmen. Vanuit deze doelgroep kan 
de sport groeien. De doelgroep zelf kunnen we 
creëren door jonge mensen die voldoende mobiel 
zijn om aan onze sport te kunnen deelnemen met 
elkaar in contact te brengen. Binnen de kortste 
tijd staan de gevulde maxi cosy’s in de ‘assembly 
area’  Wel een kwestie van de lange adem. En 
hoe behouden we die jonge mensen dan. Kip of 
het ei dingetje. Dan maar eerst de verzamelde 
terreinbeheerders zover zien te krijgen om verder 
te kijken dan hun neus lang is. Dood aan de 
bureaucratie dus. Zelfstandig denken is een 
kernpunt in onze sport. Niet vreemd dat we zo 
vaak botsen. Ook onderling. Dat het dan maar 
een zorgeloze zomer mag worden! 
Ook wel eens fijn. Opmaat voor een nieuw OL 
seizoen. Het bos ziet reikhalzend naar jullie uit. Nostalgie aan het droogrek na ‘Havelte West’
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En de winnaar is……..

Mocht straks zijn snelheid in het terrein overeenkomen met de snelheid waarmee hij op onze fotopuzzel 
reageerde, dan is er niet veel hoop op enige overwinning…. Hoewel, wanneer je de enige bent dan kan 
je best rustig aan doen. Ook schijnt het zo te zijn dat de afstand Randstad-Achterland nogal groot is en 
het is best denkbaar dat het even duurt voordat wat hier bedacht wordt daar landt. En dan moet het ook 
nog eens retour! Het slechte weer met de Pinksteren greep hij aan om er eens voor te gaan zitten en 
we waren blij met zijn inzending. Zelf liet hij zich ook niet afschrikken door de honden in het Horsterpark 
en kon dus met kennis omtrent het ‘plaats delict’ tot de antwoorden komen. De laatste foto en tweede 
vraag gaven de meeste hoofdbrekens gezien zijn toelichting (Ik heb ze wel eens gezien, maar ken ze 
niet bij naam. Na enig speurwerk op  jullie site meen ik haar te herkennen op de foto’s van NK Lang 
2019 op de Paalberg. De uitslag bekijkend doet mij dan vermoeden dat dit Elly & Frans Appelboom zijn) 
“Well done” Roland van Loon. “Uncle Tony C is waiting for you.” Treur niet over het gemis van een 
Arguslidmaatschap en een gemist antwoord. Lid worden kan altijd nog. Het schijnt erg hip te zijn om 
van meerdere clubs lid te zijn. In ieder geval even je botanische kennis aanscherpen Roland. ( Hadden 
we hierbij een hint moeten geven: Not done in orienteering) Gezien jouw lengte begrijpen we heel goed 
dat je wat op kleine heuveltjes neerkijkt vandaar het verschil van 24,23 cm t.o.v. jouw antwoord. 
De wedstrijdvoorwaarden veranderen we hier dan ook ter plaatse. De winnaar van een chocoladereep 
wordt het NOLB lid die de meeste antwoorden juist heeft, vervolgens het snelste reageerde, We deden 
de foto’s en het kaartje even in de herhaling zodat iedereen ‘sur place’ alles nog even kan nalopen en 
zijn/haar niet ingezonden oplossing kan toetsen met als conclusie dat er een chocoladereep aan je 
neus voorbij ging.

Welk label werd uit het water gevist? (Viruswaanzin: Die hebben ze er eerst zelf ingegooid) (52)
Welke Argusleden troffen wij na afloop van onze route op de parkeerplaats (P) ? (Elly en Frans  A)
Welk niet Arguslid troffen wij (als alternatief voor de Sylvester op Gran Canaria) aan in het laatste 
nummer van CompassSport? (Hint: Hij woont op de hei en koopt op de markt.)( Mark Heikoop)
Hoe heet het kruid bij het etiket van control 51? (Kleefkruid)
Bij welke controlepost staat het luchtafweergeschut?(20)
Hoe hoog is de heuvel bij de post met code 67? (graag op een halve meter nauwkeurig) (74,23 cm)
Welke kleuren werden verwisseld in de printer van K&K (foto B) (Geel en magenta)
Lag dat aan de printer of aan de cartridge? (cartridge)
Welke postcode heeft de controlepost waarbij het etiket is vastgeschroefd? (42)
Heeft  het hondje op de foto een puppycursus gevolgd? (voor ons een vraag voor Roland een weet.)
Zo ja, heeft dat dan iets opgeleverd? (helaas geen audio opname beschikbaar) (NEE!!!!!)
Er ontbreekt een foto in de serie. Kun je erachter komen welke? (de finish)
Welke vogel heeft een schedel als op het etiket van post 3. (wij dachten een specht)
Tussen welke posten maakte Katinka de selfie? ( foto B) (18 en 19)
Wat is de postcode op foto C (53)
In welke richting loopt de sloot op foto A? 
(ZW-NO of NO-ZW, zoiets als een half vol of half leeg glas)
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Het raadsel van het Doornse gat.
‘Thuisblijvers hebben echt iets gemist’ schreef Monica Roeling na afloop van de training in het Doornse 
gat in een mailtje. Dat heb ik wel eens vaker gehoord of gelezen dacht ik. Gelukkig waren we er dit keer 
zelf ook bij en konden we beamen dat, in combinatie met het fraaie weer en een enthousiaste kleinzoon 
, we het gevoel hadden gehad dat koeien ook moeten kennen: de eerste weidegang. Zo heeft iedereen 
een motief om ergens iets wel of niet gemist te hebben. Onze KOVZ correspondente vond de juiste 
woorden en zette ze op de juiste plek:

Ik had het allemaal héél anders gepland: een lekkere luie zondag, aan de rand van het water, boekje in 
de ene hand, glaasje met iets koels in de andere hand, zonnebril op het hoofd en zonnebrandcrème 
binnen handbereik. Maar Mike had weer eens rondgesnuffeld op het world wide web op zoek naar een 
O-daging, want hij houdt niet van water en ook niet van zon en al helemaal niet van de glaasjes die ik 
graag drink. In België (voor ons vlak bij) was alleen een hete parksprint te doen, maar als een duveltje 
uit een doosje kwam daar Argus met de aankondiging dat er nog kaarten beschikbaar waren voor de 
clubtraining in het Doornse Gat. Buitenstaanders welkom (hier wel 😉 ).
Nog even dacht ik: zal wel storm lopen, dus wellicht kan ik toch nog van mijn luie zondag genieten. 
Maar nee hoor, een mailtje naar Yvette was supersnel beantwoord: welkom. Dus op tijd de wekker 
gezet, broodjes gesmeerd en weg naar Doorn. Daar werden we aangenaam verrast: Werner had een 
mooie kaart van het Doornse Gat gemaakt en 3 omloopjes van 1,8 km elk in elkaar gezet: 2 klassieke 
en 1 specialleke. Met de waarschuwing: toch zeker 45-55 hoogtemeters per omloop te scoren. Om 10 
uur, het was nog lekker koel en vooral: lekker rustig in het Gat, mocht de bende vertrekken. Nou ja, ‘de 
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bende’ ……. De opkomst van de Argussers zelf was wat aan de magere kant. Zaten zij wèl aan de 
waterkant met een boekje, glaasje, zonnebrandje?
Met de moed der wanhoop koos ik meteen voor de speciale variant: alleen maar minimale 
kaartfragmentjes om naar de volgende post te komen en dan weer een nieuw kaartfragment voor de 
volgende post, enz. enz. Het was zaak om de kaart (en jezelf) goed georiënteerd te houden, een foute 
richting zat er al snel in. De vroege dagrecreanten keken verbaasd op naar al die heen-en-weer 
rennende mensen met kaart in de hand, een enkeling waagde - nadat ik er 3x langs was gelopen 
(foutje dus) - te vragen wat wij aan het doen waren en wenste mij succes in deze hitte. Want heet werd 
het! Aan de randen, daar waar de hoogtemeters liggen, bleef het lekker koel in de schaduw, maar 
moest je in ‘het Doornse Gat’ zijn, of er doorheen, dan kon je je lol op. Na het specialleke toch ook nog 
maar de 2 klassieke omlopen genomen, we komen van ver en dan wil je alles eruit halen wat erin zit.
Moe, mank en voldaan keerden we terug naar Brabant. Werner en Argus: bedankt.
Monica Roeling
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Thuis knipte ik de stukjes van het ‘specialleke’ uit en plakte ze op en over elkaar zodat de noordlijnen 
weer deden wat ze moesten doen. Van 6-7 ontdekte ik de verrassing van het Doornse gat. Hier moest 
met de schaal gerommeld zijn want het paste niet meer. Niet te zien hierboven want met zo’n pc kan je 
de werkelijkheid ook geweld aan doen. Alleen dus voor de mensen die niets gemist hebben om toch 
nog iets te vinden wat ze gemist hebben:

1 maak een kopie van de kaart 
2 knip alle deelstukjes uit
3 plak ze allemaal op elkaar en voilà…..
4 het beweerde is waar of niet waar?
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Even langs Havelte

Een weldenkend mens ‘viert’ zijn verjaardag niet meer wanneer je mee mag lopen in D/H AOW+. 
Misschien dat je een paar jaar eerder ook al tot die conclusie was gekomen. Je kunt hooguit herdenken 
dat je zó lang geleden geboren werd. Nochtans hadden wij onszelf aan de oostkant van de Veluwe een 
lang weekend beloofd om te zien of er nog jeugdige impulsen konden worden opgegraven die de 
vergankelijkheid voor het lapje kon houden. Op de zondag en een klein uurtje rijden verder op zouden 
we evt. archeologische vondsten kunnen toetsen op hun echtheid. Nu ik het er toch over heb.… Kort 
geleden, na een flinke westerstorm vonden we tijdens een wandeling langs de vloedlijn nabij de 
noordpier van IJmuiden (dit ik het kader van ons fitness beleid anders had ik er natuurlijk niets over 
gezegd),wat ons leek, fossielen. Fossielen omdat ze nogal zwart waren. Tussen het vele aangespoelde 
veen vielen ze niet op. Nieuwsgierig dus van welk voorhistorisch dier hier sprake was stuurden we een 
foto op naar Naturalis. Tot onze verbazing meldde men dat er met zekerheid een stukje mens tussen 
zat. We konden het evt. aan de politie melden. Daar hebben ze nog een kaartenbak met  DNA 
waardoor ze onze vondst mogelijk konden koppelen aan nooit gevonden vermisten. Twee rechercheurs 
kwamen het bot ophalen. allemaal heel echt zoals je wel in films ziet, met kaartjes om hun nek. Ik 
spreek nu uit ervaring wanneer ik zeg dat dat op zich al imponerend genoeg is. Mogelijk waren het 
jaarabonnementen voor een dierentuin. Ze zagen er dus nog als nieuw uit. Nu maar hopen dat zij geen 
bot vangen. Terug naar Drenthe. HOC’93 had op Havelte-West een uitzwaaitraining naar de vakantie 
op de kalender staan. Volgens dezelfde kalender waarop onze wedstrijd op 29 augustus stond. Is 
inmiddels 26 september geworden. Nog wel op Roekel? Het loont om af en toe eens op de NOLB site 
te kijken wanneer je niet van verrassingen houdt. Vanaf 5 september kunnen we binnen onze grenzen 
wekelijks aan de bak. Onze zuiderburen zijn inmiddels al stevig aan het zweten. Hard core lopers zullen 
de nodige kilometers afleggen, zowel in het terrein als op de weg. Drenthe is ook al ver weg, maar zie 
het als vakantie en dan is het een stuk dichterbij.

9



ARGUS POST 2-2021 juli  2021 

En route naar Havelte luisterden we naar het programma ‘Vroege Vogels’ waar een meneer zich boos 
maakte over het onbenullige gedrag van betweters in het segment natuurbeheer. Het had iets weg van 
alle wilde verhalen over teken, die doorverteld steeds wilder worden. Ja, vooral in Drenthe, daar was 
het wel heel erg. Na afloop van onze tocht door het onvermijdelijke hoge gras en idem varens vond, 
nee, zag ik er precies één zich snel uit de voeten maken. Ongetwijfeld had dit te maken met 
lichaamsgeur daar zijn die beestjes niet helemaal ongevoelig voor. Maar het kan natuurlijk geen kwaad 
je na een wedstrijd even goed te laten bepotelen door een huisgenoot/-ge-note. Het weer droeg bij aan 
een vakantiegevoel: Te warm om je in te spannen. De door ons gekozen route leverde een eindtijd op 
conform de reistijd. Uiteraard liepen we samen want het moest wel gezellig blijven. Tussen 13 en 14 
trad code rood in. Je hebt je best immers al gedaan en dan moet je dat nog een keer doen. We kozen 
om door het bos te lopen tot waar het het pad de regie overnam om te eindigen in een open zandpartij. 
Was het daar dat we ouderwets werden aangemoedigd door Ronald Roos? In ieder geval beloofde het 
laatste stukje weer schaduw, zowel boven als onder de varens. Gelukkig waren er in de training bij 
HOC’93 echte postzakken, die steken beter af tegen de varens dan wat fancy linten. De tijdopname en 
een uitslag maakten het verschil met een echte wedstrijd minimaal. Na een praatje met wat 
oudgediende HOC’93ers zakten we weer af naar onze tijdelijke verblijfplaats alwaar in restaurant Bello 
de nodige maatregelen waren genomen om er een gezellig Oranjeavondje van te maken, hetgeen, 
zoals we inmiddels allemaal wel zullen weten, niet zo gezellig werd. In de nieuwe ijssalon in Eerbeek 
gingen we los op de straciatella en strawberrycheesecake. Après O noemen we dat hier. Sneller 
gesmolten dan uitgesproken. In België drinken ze bier, ook snel weg. Weer thuis, in Tuindorp-Oostzaan, 
na een stop onder de eikenprocessierupsen op de parking van La Place Stroe, minstens zo hinderlijk 
als teken, vroegen we ons af of die uitschakeling nog niet tot hier was doorgedrongen. Het dorp kleurde 
nog immer oranje. De betekenis van ‘opruimen’ is nog een punt van discussie. Het kan dus nog wel 
even duren.

Waar gaan we deze zomer oriënteren?
Niets lijkt ons in de weg te staan om deze zomer de draad weer op te pakken. Een geel 
vaccinatieboekje met wat stempels doet wonderen. We horen er graag wat over om het in de volgende 
Arguspost te delen. Zelf hadden we de in 2020 doorgeschoven 5 daagse in Uslar op onze to do lijst 
gezet. Deze is echter wederom doorgeschoven maar we gaan lekker toch. Door de sport hebben we er 
vrienden gemaakt en daar moet je niet al te veel mee schuiven.
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Van de bestuurstafel,

We hadden net als elke andere 
sportvereniging een rustige start 
van het jaar. Op 22 april hebben 
we een ALV gehouden, omdat dit 
elk jaar moet volgens onze 
verenigingsstatuten, maar daarin 
hadden we weinig inhoudelijks te 
bespreken, omdat er in 2020 nu 
eenmaal niet zo veel is gebeurd. 
Tijdens deze ALV hebben we 
afscheid genomen van Marco als 
bestuurslid. We zijn hem erg 
dankbaar voor de inspanningen 
die hij de afgelopen 3 jaar als 
bestuurslid heeft gedaan. We 
hopen dat hij blij was met zijn per 
hippe bakfiets thuisbezorgde 

afscheidscadeau. Helaas hebben we nog geen vervanger gevonden voor Marco en bestaat het bestuur 
nu nog maar uit drie leden. Het vullen van het bestuur was in de 'lock-down' niet onze eerste prioriteit. 
Als we elkaar in het najaar hopelijk weer wat vaker kunnen zien, gaan we echter actief mensen 
benaderen en kijken hoe we het bestuur weer kunnen versterken.

Het goede nieuws is dat afgelopen maand de eerste gezamenlijke Argus-activiteit van dit jaar heeft 
plaatsgevonden. Op een spiksplinternieuwe schaal 1:3000 kaart van het Doornse Gat wisten de 
deelnemers goed de sporttapemarkeringen te vinden, die onder- of bovenin het 'gat' verstopt waren. 
Naast oriënteringsskills kon een ieder ook zijn of haar traploopvaardigheden en 
klimduinafdaaltechnieken trainen. Daarnaast was er voor de gevorderen een zogenaamde eerste 
posten training met een verknipte kaart.
Hoewel we deze training niet groot hadden aangekondigd, was er grote publieke belangstelling. Vanaf 8 
uur 's ochtends stroomden er honderden mensen naar onze trainingslocatie. Ze hadden zelfs tenten en 
barbecues meegenomen. Op hun klapstoeltjes keken ze vol bewondering naar onze sportieve 
activiteiten. We zouden het bijna geloven, dat ze allemaal speciaal voor ons waren gekomen.

In België worden er al weer een paar weken wedstrijden georganiseerd. In Nederland moeten we tot 
september wachten, maar dan zit de NOLB-agenda meteen flink vol met bijna wekelijks een wedstrijd 
tot de kerst. Eind oktober staat de Tweedaagse van de Veluwe op het programma. Er zijn inmiddels al 
veel inschrijvingen binnen en de voorbereidingen zijn in volle gang om hier een gestroomlijnde en leuke 
wedstrijd van te maken. We hebben nog veel helpende handjes nodig in dit weekend, dus laat het 
vooral weten als je erbij kan zijn.
Het is best een grote stap om na twee jaar 'lock-down' het grootste Argusevenement uit de 
geschiedenis te organiseren. Het is daarom maar goed, dat er 26 september nog een regionale 
wedstrijd gepland staat. Dat zal een soort 'generale' zijn voor de Tweedaagse van de Veluwe, waarbij 
we alle SI-apparatuur e.d. uit de mottenballen kunnen halen en nog even kunnen testen.
Bij deze willen we eerst iedereen een mooie zomervakantie wensen!
Werner Halter

Volgende ArgusPOST verschijnt op 15 oktober.
Vergeet niet je aan te melden voor onze tweedaagse: Als deelnemer en/of als CREW member. 
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